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تطور الروابط الثقافية والتعليمية بين الهند وسلطنة ُعمان في العصر 
 الحديث

 1عبيد الرحمن طيب. د 
 :الملخص

والصداقة منذ عُمان دولة عربية تربطها مع اهلند أواصر التجارة واملالحة والثقافة 
أقدم العصور وتطل على احمليط اهلندي فاهلند جارهتا املباشرة ال حيول دوهنما شيئ وهلا موقع 

 .2جغرايف اسرتاتيجي متميز
ونظرت اهلند دوما إىل عُمان نظرة إعجاب وتقدير ومدت إليها يد العون منذ 

معاملة صديق ويف فإن  مع اهلند  عُمان تعاملت عصر حضارة السند إىل يومنا هذا وكذلك
بلد صغري إال أن  ومع أن عمان ،عُمان أولوا إهتماما بالغا بالعالقات الثنائيةو قادة اهلند 

الزيارات الرمسية على أعلى املستويات من القادة اهلنود تنم عن مدى اهتمامهم هبذه الدولة 
وساء اجلمهورية ورؤساء زارها رؤ  ،فعلى سبيل املثال ،من مكانة مرموقة يف قلوهبم هاوما حتتل

والدكتور مان  ،وب ف نرمسهاراؤ  ،الوزراء مثل السيدة انديرا غاندي، راجيف غاندي
ووزراء اخلارجية واملالية والدفاع واألمن باإلضافة إىل زيارات الوفود احلكومية  ،موهان سينغ

مان قد سلطنة عُ  أن نرى ،ومن جانب آخر. والتجارية والتعليمية على خمتلف املستويات
استقبلت دوما ورحبت بالقيادة اهلندية واستعانت من اهلند يف كل اجملاالت السياسية 

وهناك زيارات من القادة العُمانيني  ،والتجارية واملالية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية
 واملسؤولني يف احلكومة والوفود احلكومية التعليمية وعلى سبيل املثال صاحب املعايل سيد

فهر بن تيمور نائب رئيس الوزراء، صاحب اجلاللة سلطان قابوس، صاحب املعايل مقبول 
بن علي سلطان، صاحبة املعايل الدكتوره راوية بنت سعود البوسعيدة، وزيرة التعليم العايل، 

                                                             

 1  األستاذ المساعد، بمركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهرالل نهرو، نيودلهي
ubaidtayyeb@gmail.com 

2            The new Encyclopedia Britanica Vol.13 page 228 15th edition 
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وخالل  ،وصاحب السعادة علي بن سعود البيماين رئيس جامعة السلطان قابوس زاروا اهلند
معاهدة ومذكرة تفاهم مما وفرت أسسا متينة للعالقات / 31 إبرام اكثر من هذه الزيارات مت

بشكل  تطورت هذه العالقات املتنوعة قد و . الثنائية ودفعت هبا إىل األمام بصورة مدهشة
تعتمد على جذور ثابتة وهلا  إمنا يف العصر احلديث وليست هي وليدة يوم واحد بل كبري

ومنذ العصور القدمية اليزال الشعبان اهلندي . ن والتعاضدتاريخ رائع وسجل حافل بالتعاو 
ولكي يسهل فهم هذه العالقات ميكن تقسيم . والعُماين يتمتعان بعالقات جتارية وثقافية

عُمان ما قبل : رئيسية تاريخ نشأة عُمان وظهورها باسم سلطنة عُمان إىل أربع مراحل
مان خالل حكم اليعاربة يبدأ من اإلمام اإلسالم وعُمان خالل العصر األموي والعباسي وعُ 

نصربن مرشد اليعريب يف احلادي عشر للهجرة املوافق القرن السابع عشر للميالدي وعُمان 
خالل حكم البوسعيديني يبدأ من اإلمام امحد بن سعيد أمحد حممد البوسعيدي من القرن 

احب اجلاللة سلطان الثاين عشر للهجرة املوافق القرن الثامن عشر للميالدي وتوىل ص
هنضة  على عرش احلكم اعتالؤه وميثلم  6971عام و يولي/ 54قابوس مقاليد احلكم يف 
 .حقيقية يف العصر احلديث

أطلقت ثالث كلمات على ُعمان ولكل منها مدلوهلا وسياقها التارخيي  :نبذة عن ُعمان
 .وهذا خالصتها 1.فنجد أحسن تفسري هلذه الكلمات ما جنده يف املصادر الُعمانية

( جمان)عرفت ُعمان يف املراحل التارخيية املختلفة بأكثر من اسم ومن أبرز أمسائها 
ارتبط ( جمان)تارخيي حمدد فاسم  حيث يرتبط كل منها ببعد حضاري أو( ُعمان)و( مزون)و

مبا اشتهرت به من صناعة السفن وصهر النحاس حسب لغة السومريني حيث كانت 
وكان السومريون يطلقون عليها يف لوحاهتم . ت جتارية وحبرية عديدةتربطهم بُعمان صال

فإنه ارتبط بوفرة املوارد املائية يف ُعمان منذ القدم وما ( مزون)أما اسم (. أرض جمان)

                                                             
تاريخ عمان املقتبس من كتاب كشف الغمة اجلامع ألخبار األمة   -6: هذا ملخص ما ورد يف ثالث كتب تالية  1
الفتح املبني يف  -4نورالدين الساملي، : حتفة األعيان بسرية أهل عمان  -5سرحان بن سعيد األزكوي العماين، : 

  النخليمحيد بن حممد بن رزيق العبيداين: سرية السادة البوسيعيديني 
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صاحبها من حضارة أيضا، وبالنسبة إلسم ُعمان فإنه ورد يف هجرة القبائل العربية من 
ا قيل أهنا مسيت بُعمان نسبة إىل ُعمان بن ابراهيم مكان يطلق عليه ُعمان يف اليمن كم

اخلليل عليه السالم، وقيل كذلك إهنا مسيت هبذا االسم نسبة إىل ُعمان بن سبأ بن غيثان 
 .1بن ابراهيم

 :دخول االسالم في ُعمان
كان الفرس حيكمون ُعمان من حني آلخر فكانوا ينتزعون احلكم من القبائل 

من  واألزدية  عند ظهور االسالم كان حيكم عليها أبناء اجللندي  وهاحمللية وخاصة القبائل 
 .قبيلة األزد

بن العاص برسالة إىل ملكي ُعمان  النيب صلى اهلل عليه وسلم عمرو بعثعندما 
هذه رسالة النيب .سلما أهل ُعمانأوقد . جيفر وعبد ابين اجللندي يدعومها إىل اإلسالم

من حممد رسول اهلل  إىل جيفر وعبد ابين اجللندي  سالم . الرحيمبسم اهلل الرمحن : "املباركة
على من اتبع اهلدى أما بعد، فإين أدعوكما بدعاية االسالم أسلما تسلما فإين رسول اهلل إىل 
الناس كافة ألنذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين وإنكما إن أقررمتا باالسالم 

. ايل وخيلي حتل بساحتكما وتظهر نبويت على ملككماوليتكما وإن أبيتما فإن ملككما ز 
 ("حممد رسول اهلل)

جمموعة الوثائق السياسية للعهد "د ذكر األستاذ حممد محيداهلل يف كتابه الشهري قو 
النبوي واخلالفة الراشدة باختالف تافه لبعض احلروف واعترب هذه الكلمات تتطابق مع 

يه وسلم إىل امللوك واحلكام اآلخرين وكذلك أثبت رسائل أخرى بعث هبا النيب صلى اهلل عل
 2.الكتاب العماين صورة الرسالة النبوية فاخرتت الكلمات املدرجة يف كتاب عمان

                                                             
 52:الشيخ سليمان خلف بن حممد بن حممد اخلروصي، ص : مالمح من التاريخ العماين   1
وزارة اإلعالم، سلطنة عمان، طبع مبطابع مؤسسة عمان للصحافة والنشر " م 5164-5165عمان "كتاب    2

اسية للعهد النبوي واخلالفة جمموعة الوثائق السي" وراجع إىل كتاب األستاذ حممد محيداهلل . ،45: واالعالن، ص 
 616: م، دار النفائس، بريوت، ص6987هـ  6317، الطبعة السادسة، عام "الراشدة
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وملا . بن العاص حكم ُعمان حىت وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم وتوىل عمرو 
عة اخلليفة أيب بكر العاص إىل املدينة ملبايبن  وتويف النيب صلى اهلل عليه وسلم ذهب عمر 

وكتب أبوبكر إىل الُعمانيني وشكرهم، وترك أمر . رضي اهلل عنه ومعه وفد من الُعمانيني
. حكمهم إىل ابين اجللندي عبد وجيفر وجعل هلما أخذ الصدقات من أهلها ومحلها إليه

وحكم ُعمان خالل خالفة عثمان بن عفان، وعلى بن أيب طالب، عبد بن عبدبن 
  1.اجللندي

بعد وقوع الفتنة، ووصول األمر إىل معاوية بن أيب سفيان مل يكن له سلطان على 
وملا توىل عبدامللك ابن مروان األمر واستعمل احلجاج على أرض العراق، ارسل . ُعمان

احلجاج جيشا إىل ُعمان فهزمه الُعمانيون، وتكررت احملاوالت جبيوش أخرى حىت مت  النصر 
 .لون على ُعمان من يرون من احلكاموكانوا يستعم. لبين أمية

بوجعفر املنصور جناح ابن عبادة بن قيس اهلنائي أوملا بدأ العصر العباسي استعمل 
على ُعمان وتوىل بعده اإلمامة اجللندي بن مسعود، وكان سببا لقوة املذهب األباضي يف 

حلني الكثري املذهب الذي أخذ امسه من عبداهلل بن اباض واستقطب منذ ذلك او ُعمان، وه
. من األتباع إىل ُعمان ممن جاؤوا إىل ُعمان ممن جاؤوا إليها من البصرة وحضرموت واليمن

وبعد أن توىل البويهيون احلكم يف . واحتل القرامطة لبعض الوقت ُعمان وقاوموا العباسيني
م، مث 912فارسل معز الدولة محلة إىل ُعمان عام . م شاؤوا ضم ُعمان932بغداد عام 

وهاجم السالجقة  ُعمان . م، فابقى ُعمان حتت النفوذ البويهي911سل محلة ثانية عام ار 
من الساحل الشرقي للخليج واستولوا عليها، وحكموها إىل عام )هجـ  337)م 6122عام 

وكان أمراء هرمز . قاد أمراء هرمز محلة على ُعمان واحتلوها ،م6615ويف عام . م6642
وظهرت قبائل بنونبهان بوصفها قوة سياسية يف ُعمان . ارسمن أصل عرب ُعمان وساحل ف

 .ومل تستطع اإلمامة  كسر نفوذ النبهانية فاستمروا حيكمون لعدة قرون. يف ذلك احلني

                                                             
 52:مالمح من التاريخ العماين ص  1
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كان الربتغاليون هم أول من وصل إىل الشرق من األوربيني : األوربيون يف ُعمان 
وقعها املتميز قرروا السيطرة عليها وبتعرفهم على ُعمان وم. وكانوا يقصدون اهلند للتجارة

 .فلُعمان موقع جغرايف متميز. لتأمني خطوط جتارهتم إىل اهلند، ويف منطقة اخلليج كله
م غري أن 6217وقد جذب ساحل ُعمان اخلصب الربتغاليني فاحتلوا البلد عام 

 واخرجوهم من الُعمانيني مل يستسلموا للمستعمر بل مجعوا قواهتم واحتدوا وحاربوا الربتغاليني
م وامتد سلطان ُعمان بعد ذلك من سواحل جنوب غرب آسيا يف 6121ُعمان عام 

وأقام الُعمانيون عددا من املراكز التجارية يف . احمليط اهلندي إىل الساحل الشرقي إلفريقيا
 .إفريقيا وجوادر ومكران يف بلوشستان

واحل اإلفريقية كان الربتغاليون يسيطرون على التجارة واملالحة على الس
ويف عام . م6155وقد حارهبم اإلجنليز وهزموهم يف معقلهم يف جزيرة هرمز عام . واآلسيوية
م انتخب االمام ناصر بن مرشد اليعريب إماما على ُعمان، ومتثل حقبة االمام ناصر 6153

سم وأعقب ناصر بن مرشد اليعريب سيف بن سلطان اليعريب املعروف با. بداية دولة اليعاربة
واستطاع األخري ان يطرد الربتغاليني من مسقط وطاردهم حىت . م6139قيد األرض عام 

اهلند وسواحل شرق إفريقيا  وأخرجهم من زجنبار ولنجة وغريها من املناطق اإلفريقية 
 .واآلسيوية

. توحدت أراضي بالد ُعمان حتت ظل حكم اسرة البوسعيد: ما بعد االستقالل 
م عندما متت مبايعة اإلمام أمحد بن 6733رة لُعمان منذ عام وقد بدأ حكم هذه األس

. والزالوا حيكموهنا إىل اليوم يف ظل أسرة آل سعيد احلاكمة. سعيد وايل صحار إماما لُعمان
م نقل 6784/هـ 6698وبعد أن تويف اإلمام أمحد بن سعيد يف عاصمة الرستاق عام 

صمة من مدينة الرستاق إىل مدينة م العا6795و 6783حفيده محد الذي حكم بني عام 
مسقط وُعمان، وتغري هذا االسم عام و وكان اسم البالد ه. مسقط لتستقرفيها حىت اآلن

 .م ليصبح امسها سلطنة ُعمان، واصبحت مسقط العاصمة6971
م حتدد نوع 6798كان الُعمانيون قد وقعوا اتفاقات مع الربيطانيني يف عام 

ضمان سيطرهتم على املالحة يف  وهدف اإلجنليز األول هوكان . العالقات بني البلدين
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احمليط اهلندي، وسالمة اخلط البحري التجاري الذي يربط إجنليز باهلند وتسيري أعمال شركة 
 .اهلند الشرقية التابعة هلم
م عندما توىل جاللة السلطان 6971من عام و يولي/54يعترب يوم : تاريخ ُعمان الحديث 
البالد، بداية انطالقة النهضة الُعمانية احلديثة حيث انتقلت مظاهر قابوس بن سعيد حكم 

احلياة يف البالد نقلة حقيقية من دولة قدمية إىل دولة عصرية قد انتهجت هنجا حديثا يف 
صبحت عضوا يف أفقد . لعامل عامة، وجرياهنا خاصةإجياد عالقات متينة مع سائر دول ا

قامت عالقات وطيدة مع الدول العربية أكما أهنا . هافروعها املنبثقة عناألمم املتحدة و 
م كانت من املؤسسني جمللس 6986ويف عام . عامة، وانضمت إىل جامعة الدول العربية

التعاون لدول اخلليج العربية الذي يشمل تعاونه خمتلف اجملاالت ومنها الدفاع واملشاريع 
 .املشرتكة

 :صر ما قبل االسالمالعالقات الثقافية بين الهند وُعمان في ع
عالقات جتارية وثقافية بني السند والدول  مثةأثبتت االكتشافات األثرية أنه كانت 

العربية مبا فيها ُعمان وكان جتار العرب يتجولون على املوانئ اهلندية من السند، ماالبار،  
لعربية كورمندال وسريالنكا حىت الصني ويعودون على نفس الطريق وكانت من أهم املوانئ ا

ُعمان، البصرة، بندرعباس، احلديدة وانبثقت عنها عالقات ثقافية وتدل اإلكتشافات األثرية 
خوامت ذات الصلة مع حضارة السند وهي تدل على روابط وثيقة بني /أنه وجدت مهور 

أهل السند ووادي الرافدين وتفيد املصادر التارخيية أن ُعمان لعبت دور الوسيط بني اهلند 
 1.لرافدينووادي ا

بعض القبائل اهلندية من السند واهلند إىل على هجرة كما أن هناك أدلة واضحة  
وذلك قبل بعثة الرسول حممد صلى اهلل عليه  واستيطاهنهم فيهاالدول العربية مبا فيها ُعمان 

ويكتب يف هذا الصدد الشيخ القاضي اطهر املباركفوري أن البياسرة واألحامرة . وسلم
والزط هي يف احلقيقة قبائل هندية هاجرت واستوطنت يف خمتلف الدول العربية واألساورة 

                                                             
1 Jones, Jones and Ridout, Nicholas,: Oman, Culture and Diplomacy: 

Edinburgh University Press Ltd, 2012, Page no.:13 
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شارة واضحة إيضا مثال عبداهلل البلوشي فيه أان وتدل على ذلك األمساء والكىن ومنها ُعم
فاستوطنت يف . إىل بلوشستان وتذكر املصادر خاصة هجرة القبائل من كوجرات وكش

وقد . كىن ومعهم وصلت إليها احلضارة اهلندية وإال أمساء أخمتلف الدول العربية ومل يبق هلم 
سالم من اهلند هاجرت يف عصر ما قبل اإلجمموعات / ذكر الشيخ املباركفوري سبع قبائل 

إىل خمتلف أجزاء العامل العريب واستوطنت فيه وهي الزط، امليد، السياجبه، األساوره، 
 . 1األحامره، البياسره، والتكاتكره

إن الزط من اهلند وصلوا إىل العرب بطرق خمتلفة وسكنوا يف : ويكتب الشيخ 
املناطق الساحلية من البصرة إىل ُعمان والبحرين وكانوا يرعون الغنم واملعز واإلبل وغريها وقد 

 .2استوطن البعض منهم يف املدن والقرى الساحلية 
ناطق الساحلية للخليج إن الزط من اهلند كانوا ينتشرون يف امل: ويضيف قائال 

املنطقة اليت استقرت )البصرة إىل البحرين وُعمان وكان أكرب مركز هلم أبلة ( أبلة)الفارس من 
 (.فيها البصرة فيما بعد

من اهلنود كانوا يسكنون يف ُعمان عندما بعث النيب صلى  اوكانت األساورة قوم 
رجل من و شداد رضي اهلل عنه وهحدثين أبو : اهلل عليه وسلم ويكتب ابن حجر يف اإلصابة 

جاءنا كتاب النيب صلى اهلل عليه وسلم يف قطعة من :أهل ذمار قرية من قرى ُعمان قال 
من حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل أهل ُعمان سالم أما بعد فاقرؤوا شهادة "أدم 

قال "وكذا وإال غزوتكم أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل وأدوا الزكاة وخطوا املساجد وكذا 
فمن  ( قلت)شداد فلم جند أحدا يقرأ علينا ذلك الكتاب حىت وجدنا غالما فقرأه علينا و أب

                                                             
ملتيد، دريا كنج، ( برائويت )فريد بك دبو: قاضي اطهر املباركفوري، الناشر:وهند عهد رسالت مني عرب  1

 29:، ص 5-نيودهلي 
ملتيد، دريا كنج، ( برائويت)فريد بك دبو: قاضي اطهر املباركفوري، الناشر:عرب وهند عهد رسالت مني   2

 14:، ص 5-نيودهلي 
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ومن املعلوم كان حكام كسرى ". 1كان يومئذ على ُعمان قال أساور من أساورة كسرى
 .يستخدمون هؤالء األساورة اهلنود ملنع هجمات األعداء من العرب

من التصرحيات السابقة أن مجاعات خمتلفة و ويبد: كفوري قوله ويلخص الشيخ املبار  
حتت مسميات شىت كانت تنتشر على طول املناطق الساحلية من مدينة العراق أبلة حىت 

 ."2وُعمان كانت معمورة هبذه اجملموعات. اخلليج العريب ومناطق البحرين
تيبو، تقوت خالل حكم اليعاربة الذي يصادف فرتة سلطان حيدر علي وسلطان  

سلطان بناء و أواصر الصداقة بني اهلند والدول العربية خاصة ُعمان وحاول اإلثنان خاصة تيب
عالقات سياسية وثقافية متينة مع احلكام العرب وأرسل وفدا كبريا يف سفينة ارست يف ميناء 
مسقط ومع الوفد هدايا مثينة من حاكم ميسور إىل حاكم مسقط وغريها من حكام الدول 

 .لعربية املتوجهة إليها السفينةا
وكان للحاكم اهلندي وجماهد االستقالل تيبوسلطان عالقات قريبة مع سلطان بن  

م إنه أرسل وفدا دبلوماسيا مؤثرا يف أربع سفن يؤلف 6781امحد، سلطان ُعمان ويف عام 
شخص على متنها وسفينة حتمل البضائع التجارية وأربعة أفيلة إىل ُعمان / 911من 

وأرست السفن على مرافئ مسقط لعدة أشهر مث زارت صحار يف الشمال قبل املغادرة إىل 
 .البصرة

سلطان حاكم ميسور يف جنوب اهلند روابط و يف هناية القرن الثامن عشر أقام تيب
مع سيد سلطان بن أمحد، سلطان بذلك الوقت، للرعاية على املصاحل  خاصةجتارية 

تجاري، فعني  سيد سلطان وكيال له يف مدينة بنجالور وعني  املشرتكة، خاصة يف اجملال ال
سلطان وكيال له يف مسقط وقام اإلثنان بتنسيق األمر أنه كيف يتم التعامل مع القوات و تيب

                                                             
شارع كامل / 4، مكتبة جودة السحار وشركاؤه، 3ج / 641-حجر، ص  ابن: اإلصابة يف متييز الصحابة   1

 .الفجالة، مصر –صدقي 
ملتيد، ( برائويت )فريد بك دبو: ، الناشر635:قاضي اطهر املباركفوري، ص :عرب وهند عهد رسالت مني   2

 5-دريا كنج، نيودهلي 
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األوربية اليت بدأت تتسرب إىل احمليط اهلندي واخلليج العريب بذلك الوقت، ويف عام 
 .ي امسه حممد بكر خانم سلطان ثويين عني قنصال عاما يف ممبا6813

كان   وخالل احلمالت اجلهادية اليت شنها الُعمانيون ضد املستعمرين الربتغاليني
كان   كماساعد اهلنود الُعمانيني  ، ويف هذا األمر بالضبط هناك تعاون بني اهلنود والعمانيني،

ضل هناك مصنع ُعماين يف بومباي حيث كانت تصنع السفن يف خفى عن املستعمرين وبف
صبحت البحرية الُعمانية أكرب قوة حبرية تتحدى السفن أمساعدة اهلنود معنويا وماديا 

 .الربتغالية واألوربية
ويف العصر احلاضر تساعد اهلند ُعمان كثريا يف التدريبات حيث توفر رجال 

 1"جوهرة مسقط"و. البحرية تدريبات كل سنة وكذلك يقوم البَـَلدان مناورات حبرية مشرتكة
السفينة الشراعية اليت صنعت من املواد املختلفة منها الساج اهلندي ومرت باملؤاين هي 

يف رحلتها " جوهرة مسقط"انطلقت "ويفيد املوقع العماين بأهنا . القدمية ومنها ميناء كوتشني
وتوقفت  .ميالدية 5161التارخيية من ميناء السلطان قابوس يف السادس عشر من فرباير 

جورج ( سريالنكا)جال ( اهلند)البحرية إىل سنغافورة يف موانئ كوتشن  يف طريق رحلتها
ووصلت إىل حمطتها األخرية يف اليوم (. ماليزيا)بورت كالنج ( جبزيرة بانانج ماليزيا)تاون 

يوما يف البحر يف حني استغرقت املدة الكاملة  18وقضت . م5161والثالث من يولي
  1141وميل أ 3669أي ما يعادل )ري ميل حب 4281يوما وقطعت  648للرحلة 
 (.كيلومرتا

 : الروابط الثقافية
سنة منطقة / 411ومن املعلوم أن العديد من األسر اهلندية هاجرت منذ أكثر من 

باالضافة إىل ذلك، قد تكون . السند ووالية غوجرات واستوطنوا يف السلطنة حىت تارخيه
ولكن يف مدينة . هناك هجرات من ُعمان إىل اهلند إال أنه ال توجد هناك اآلثار عنهم اليوم

إشارة إىل مدينة صاللة يف " صاللة"براديش، هناك حمافظة تسمى بـ حيدرآباد بوالية آندرا
                                                             

ة إىل املوقع اإلليكرتوين ملزيد من املعلومات عن هذه السفينة الشراعية ميكن املراجع   1
www.jewelofmuscat.tv 
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ومن جانب آخرهناك منطقة يف السلطنة وباختصار على ساحل الباطنة تسمى بـ .  ُعمان
ويف والية راجستهان . أي حمافظة اهلند" حلة اهلند"واألخرى " خليج اهلند"أي " خور اهلند"

.  املالبس النسائية هناك واليت تستخدم يف ُعمانيالحظ أحد تشاهبا كبريا يف التطريز يف
عليها مالمح هندية واضحة  و باالضافة إىل ذلك بعض اإلنتاجات واملصنوعات اخلشبية تبد

والميكن أن ننسى العباء الُعماين الذي يعرف باسم . مثل الصدرية، األبواب، والنوافذ
 .طويلكان يصنع خصيصا ويصدر من كشمري إىل ُعمان لوقت " مصر"

ومل . كما ذكرت سابقا أنه كانت توجد روابط ثقافية بني البلدين منذ قدمي الزمان  
ويف العصر احلديث قد حصل . يقتصر أمر اهلجرة على ذلك العهد بل استمرت إىل يومنا

وغريها " خيم جي"العديد من اهلنود على اجلنسية الُعمانية وهناك على سبيل املثال أسرة 
 .ة واستوطنت فيهاهاجرت إىل السلطن

. م بني اهلند وُعمان6996ففي جمال الثقافة مت إبرام معاهدة يف إبريل عام  
وكذلك مت التوقيع على مذكرة . م6997ومعاهدة أخرى مت إبرامها يف شهر إبريل عام 

م كما أنه يتم تنظيم زيارات للفرق التمثيلية عن طريق 5117التفاهم يف هذا اجملال عام 
ندية والُعمانية واجمللس اهلندي للعالقات الثقافية بنيودهلي من حني آلخر ففي السفارات اهل

 .كل عام يرسل اجمللس فرق متثيلية اىل السلطنة وكذلك الفرق الثقافية من السلطنة تزور اهلند
وتتطور العالقات الثقافية يوما فيوما حىت جماالت التصوير السينمائي والفيلم ففي 

ت ممتازة لتصوير األفالم يف ُعمان إذ أهنا موقع مجيل خالب للتصوير ُعمان  تتوفر تسهيال
م 5115السينمائي وقد زارها رجال صناعة السينما هلذا الغرض مرات عديدة ففي عام 

قام بتصوير ( اسم صناعة األفالم يف اهلند)املدير املنتج من بويل وود " فريوز نادي واال"
ونفس املدير املنتج رجع إىل . يف ُعمان( ه اجملنون املفتونالتائ")آواره باكل ديوانه"الفيلم 

وما إىل ذلك وتذاع   Aan-Men At Workم لتصوير الفيلم 5114السلطنة عام 
 .األفالم اهلندية على القنوات املختلفة اجلارية يف ُعمان

 : األندية الثقافية
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ت والفعاليات هناك أندية ثقافية يف ُعمان تنظم األمسيات الشعرية واملهرجانا
من الفرح والسرور للهنود والُعمانيني مما يعزز العالقات و الثقافية من حني آلخر خللق ج

الذي له " النادي اهلندي اإلجتماعي"وأهم هذه النوادي . الثقافية واحلضارية بني الشعبني
يعقد احلفالت واملهرجانات و جناحا وفرعان يف مدينة صاللة وصحار وغريمها فه/ 69
 . ف العمانيني باحلضارة والثقافة اهلندية ويشاركهم يف األفراح واألعياد اهلنديةوتعر 

-5165كما أن دار األوبرا امللكية مبسقط عقدت ألول مرة خالل السنة 
وكذلك شارك يف مهرجان . مثاين عروض من قبل الفرق التمثيلية اهلندية الشهريةو حن 5164

ثالت والفنانيني والفنانات وقدموا رقصات هندية كثري من املمثلني واملم  5163مسقط عام 
تكفل اجمللس اهلندي للعالقات الثقافية فرقة صوفية حتت  5163ويف شهر سبتمرب . ساحرة

 5162ويف شهر يناير . قدمت عروضا يف مسقط وصاللة وصحار" كالرا"قيادة الصويف 
وجرايت وفرقة غيدا توجهت فرقتان على تكلفة من اجمللس ومها فرقة الرقص الشعيب الك

 1.واالحتفال بيوم مجهورية اهلند 5162وهبانغرا للمشاركة يف مهرجان مسقط 
 :التعليم والتربية 

التعليم والرتبية وقد حصل تطور هائل يف و لعل أبرز وأهم امليادين للروابط الثقافية ه
 .يةهذا اجملال وتوجد عالقات على املستوى احلكومي واملؤسسات الرمسية وغريالرمس

 :دور الملحقية الثقافية للسفارة الُعمانية بنيودلهي
م وأنشئت امللحقية الثقافية كقسم 6975افتتحت ُعمان سفارهتا يف نيودهلي عام 

وهذا يشكل منعطفا تارخييا للروابط التعليمية بني سلطنة . م6997للسفارة بنيودهلي عام 
وكان عبداهلل شامريد . ء هذه العالقاتولعبت امللحقية دورا فعاال يف بنا. ُعمان ونيودهلي

فأوال قام باتصاالت مع . الرئيسي، أول ملحق ثقايف، بدأ امللحقية من نقطة الصفر
املؤسسات اهلندية املسؤولة عن التعليم العايل يف اهلند مثل اجمللس االعلى للجامعات اهلندية 

وحصل التعرف على اهلند ونظام  AIUواحتاد اجلامعات اهلندية ( UGCجي سي و ي)
التعليم السائد يف البالد واملؤسسات اهلامة فيها حسب املوقع والتخصصات والتسهيالت ما 
                                                             

1  https://www.indemb-oman.org/ 
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وكذلك . واعد قائمة للجامعات واملؤسسات التعليمية املختارة يف اهلند. تناسب الُعمانيني
سبع و وقضى حن. يف اهلندوضع دليال للطلبة الُعمانيني الراغبني يف متابعة التعليم العايل 

وخالل فرتة عمله أقام عالقات طيبة . سنوات يف اهلند موجها ومرشدا للطلبة الُعمانيني
وودية مع املؤسسات األكادميية اهلندية وكذلك ابرمت عدة معاهدات ومذكرات تفاهم بني 

ىل بالده يف اهلند وُعمان بفضل جمهودات كرمية للسفري الُعماين آنذاك ورجع امللحق الثقايف إ
 .م وترك وراءه ذكرى مجيلة التنسى إىل األبد5112عام 

وبعد ذلك توىل مهمة امللحقية الفاضل خالد اجلابري، بصفة امللحق الثقايف ودفع  
. وقام بتنسيق األمور وأعد قائمة للطلبة الُعمانيني. الروابط التعليمية الُعمانية إىل األمام

قية حيث ميكن للطلبة الُعمانيني الرجوع اليه واحلصول على وأنشأ املوقع اإلليكرتوين للملح
وخالل هذه الفرتة مت إبرام العديد . معلومات ضرورية عن اجلامعات اهلندية ونظام تعليمها

من املعاهدات ومذكرات التفاهم بني اهلند وُعمان وذلك حبسن توجيه السفري الُعماين بذلك 
عبداهلل الباص والسفري الُعماين محد بن سيف بن وامللحق الثقايف احلايل سامل . الوقت

وقد مت اإلبرام على . عبدالعزيز الرواحي حياوالن جبدية لتطوير هذه العالقات أكثر فأكثر
 :معاهدات ومذكرات التفاهم يف جمال التعليم والرتبية التالية خالل السنوات املاضية 

 .م6996اتفاقية  تعاون يف جمال الثقافة والتعليم عام  -
 .م6997إتفاقية الربامج الثقافية والتعليمية عام  -
 .م5115مذكرة التفاهم يف جمال اإلعالم عام  -
 .م5117مذكرة التفاهم يف جمال التعليم العايل عام  -
إتفاقية تطوير وتنمية موارد البشرية بني مجهورية اهلند وسلطنة ُعمان عام  -

 .م5118
 .م5161د وسلطنة ُعمان عام إتفاقية التبادل الثقايف بني مجهورية اهلن -
 .م5161زيارة وفد جامعة السلطان قابوس برئاسة رئيس اجلامعة إىل اهلند عام  -
زيارات متكررة لوفد من وزراة التعليم العايل إلختيار األكادمييني ضمن الربنامج  -

 .م5161م حىت 5111الثقايف السنوي يف السلطنة منذ عام 
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. الثقافية والتعليمية أدت الروابط التعليمية إىل قمتهاهذه االتفاقيات والزيارات خاصة 
وحسب احصائيات امللحقية الثقافية بنيودهلي حىت اآلن خترج يف خمتلف كليات وجامعات 

مائة طالب ُعماين، واليزال هناك عدد كبري من الطلبة الُعمانيني الذين يتابعون  62واهلند حن
ندية ويرتكز الطلبة الُعمانيني يف كليات وجامعات دراستهم يف خمتلف الكليات واجلامعات اهل

ويف جنوب اهلند أيضا يفضلون . جنوب اهلند وقليل منهم خيتارون جامعات مشال اهلند
ويف مشال اهلند ( تشينائي)مدينة بونا مث بنجالور مث حيدرآباد مث منجالور مث مدراس 

وبعض الطلبة يف جامعة علي  اليتوجهون إال قليال وشاذا فإننا ال نرى تواجدهم يف دهلي
ولعل التسهيالت واألجواء يف جنوب . جاراإلسالمية مبدينة علي جار يف والية اوتار براديش

 .اهلند تناسبهم اكثر من أي مكان آخر يف اهلند
 :دور المؤسسات التعليمية الهندية في تثقيف الُعمانيين
ذ قدمي الزمان وقد توجه إليها كبار كانت اهلند مبثابة مهد التعليم والرتبية للعمانيني من

سلطان تيمور بن  ومنهم. الشخصيات من السلطنة الذين تقلدوا مناصب قيادية يف بالدهم
ختلى عن العرش يف صاحل ابنه األكرب سعيد بن ( حاكم األسرة البوسعيدية العاشر)فيصل 

واصبح . م6912وقضى بقية حياته يف ممباي حىت وفاته عام . م 6945تيمور يف عام 
وجها معروفا يف املدينة وكان يزار من قبل العمانيني والعرب وكبار الشخصيات الذين كانوا 

وسلطان سلطنة عمان احلايل، صاحب اجلاللة سلطان قابوس بن سعيد . يزورون املدينة
 .م وسلطان تيمور مدفون يف أحد مساجد ممباي6911ممن زاروه يف أوائل و ه

هر يف كلية مايو، مدينة أمجري، والية راجستهان يف عام وسلطان سعيد وسيد ف
وهم من األجانب القالئل و م جاء سلطان سعيد بن تيمور للدراسة يف كلية ماي6955

 .الذين مت قبوهلم يف هذه املؤسسة
وقد قام بإنشاءها . هي احدى أقدم وأشهر املدارس السكنية يف اهلندو كلية ماي

الذي خدم كنائب بريطاين ( الضابط اإلقليمي الربيطاين)ل ريتشارد ساؤث ويل برونك،اإلير 
م وكانت 6871م قد قام بإنشاء املدرسة يف عام 6875حىت  6818يف اهلند منذ 

أنشئت لتقدمي  خدمات إىل  Chefs Schoolاملدرسة تعرف بذلك الوقت باسم 
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 اليوم أوراق تسجيل  والتزال توجد حىت. األمراء واألسرة امللكية الربيطانية احلاكمة يف اهلند
ويف السنوات الالحقة . سلطان سعيد يف متحف الكلية وهي توضح تاريخ قبوله يف الكلية

سلطان سعيد، صاحب السموسيد فهر بن تيمور جاء أيضا للدراسة يف  و يف اخلمسينات أخ
صاحب املعايل ناتوار . واليزال زمالؤه يف الصف يذكرونه بشوق وبولوع واعزازو كلية ماي

أحد خرجيي هذه الكلية الذي كان يدرس فيها و نغ، وزير اخلارجية اهلندي األسبق هسي
م كأحد 6984وحافظ سيد فهر على روابط متواصلة مع مدرسته القدمية ويف عام . آنذاك

أعطى مساعدات سخية لبناء دارين يف املدرسة باسم و للمجلس العام لكلية مايو الرعاة العض
 .خرى كدار الضيافةاحدامها للطلبة واأل:عمان 

سيد فهر بن تيمور للتفضل و وقد قامت الكلية بتوجيه الدعوة إىل صاحب السم
بأن يكون ضيفا خاصا مبناسبة االحتفاالت السنوية للمدرسة وقد شرف صاحب 

 .1م6984عام و حبضوره يف كلية مايو السم
تعليم  لقد لعبت والتزال تلعب املؤسسات التعليمية اهلندية دورا مهما حيويا يف

الُعمانيني وتثقيفهم فهناك عدد كبري من اجلامعات والكليات واملعاهد واملراكز اليت يتوجه إليه 
 :الطلبة الُعمانيون إلرواء غليلهم العلمي ومن أهم هذه املؤسسات التعليمية ما يلي

اجلامعة العثمانية حبيدرآباد، جامعة اللغة اإلنكليزية واللغات األجنبية حبيدرآباد،  
جامعة بونا مبدينة بونا، جامعة مدراس مبدينة تشينائ، جامعة منجالور مبدينة منجالور، 
جامعة بنجالور، جامعة راجيف غاندي للعلوم الصحية، جامعة مانيبال، اجلامعة امللية 

بنيودهلي، و اإلسالمية بنيودهلي، جامعة علي جراه مبدينة علي جار، جامعة جواهرالل هنر 
 .هليجامعة مهدرد بنيود

كما أن هناك العديد من الكليات اليت تقدم خدمات تعليمية للطلبة الُعمانيني  
كلية بريندا فان يف بنجالور، كلية كرائست يف بنجالور، كلية : ومن أهم هذه الكليات 

كلية يب أم سي سي يف بونا، كلية واديا يف   ،فرغوسن يف بونا، كلية أم أم سي سي يف بونا
                                                             

م ص 5112الصادرة يف سفارة ُعمان بنيودهلي، الطبعة الثالثة، مايو Oman in Focusاجمللة السنوية  1
55-54 
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 حيدرآباد، كلية أنوارالعلوم يف حيدرآباد، كلية هندوستان يف مدراس، كلية بونا، كلية نظام يف
وكلية آي إي سي يف ( اآلن هي جامعة اعتبارية)ألفا يف مدراس، كلية سيمبوائسس يف بونا 

 : ولنتعرف قليال على بعم منها. والية أوتاربراديش
وجب مادة اجمللس التشريعي م مبدينة بونا مب6938أنشئت جامعة بونا يف عام  :جامعة بونا

( جي سيو ي)لوالية مهاراشرتا جنوب اهلند وتتبع نظام اجمللس األعلى للجامعات اهلندية 
قسما تقدم تشكيلة واسعة من الربامج التعليمية على مستوى  36وهناك أكثر من 

لك وهناك املاجستري يف اآلداب والفنون اجلميلة والعلوم واإلدارة والتعليم والرتبية وما إىل ذ
معهدا للبحوث معرتف هبا لدى اجلامعة وشهاداهتا  668كلية تابعة هلا و  519أكثر من 

 .معرتف به دوليا
هي إحدى اجلامعات اهلندية الشهرية اليت تقدم خدمات تعليمية قيمة وتسهيالت 
 السكىن والطعام من نوع عال حيث يتوجه الطلبة الُعمانيون والعرب اآلخرون للتعليم العايل

وقد مت استبدال امسها . طالب وطالبة ُعمانيني يف خمتلف كلياهتا 711وويدرس فيه حاليا حن
وملزيد من التفاصيل يرجى املراجعة إىل املوقع " جامعة سافيرتي فويل بونا"حاليا باسم 

  /www.unipune.ac.inاإلليكرتوين  للجامعة 
بإقامة كلية كاستوربا الطبية / ا باييت أم أننث/م قام الدكتور 6924يف عام :جامعة مانيبال

م أنشئت كلية اهلندسة، وكلية طب األسنان، وكلية الصيدلة وهكذا تطورت 6927ويف عام 
من مادة  4متخصصة مبوجب اجلزء / إىل درجة اجلامعة حيث منحت درجة جامعة اعتبارية 

حكومة اهلند ( م العايلوزارة التعلي)التابع لوزارة تنمية املوارد البشرية  6921جي سي رقم و ي
مركزا تشمل الطب، وطب األسنان، واهلندسة، والتمريض، والصحة، /معهدا /51واليوم هلا 

والصيدلة، واإلدارة، ووسائل االتصاالت، وعلوم االعالم، وإدارة الفنادق، وعلوم االحياء، 
جة وعلم األدوية املتجددة، كما أهنا تقدم ختصصات من مرحلة البكالوريوس حىت در 

 .الدكتوراه
وتقدم إىل الطلبة أفضل التسهيالت السكنية والطعام والرياضة واأللعاب وهناك 

كما أن هناك مراكز . دولة أجنبية يدرسون يف خمتلف أقسام اجلامعة 52طلبة أكثر من 
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فرعية هلا يف اخلارج مثل ديب، ماليزيا، وما إىل ذلك وهلا شراكة مع اجلامعات يف الواليات 
وملزيد من التفاصيل يرجى املراجعة إىل . وقد مت االعرتاف هبا دوليا. واململكة املتحدةاملتحدة 

 .www.manipal.edu: املوقع االليكرتوين للجامعة 
م 6951يف عام " علي جراه"أنشئت اجلامعة أوال يف مدينة :  الجامعة الملية اإلسالمية

 .م6952يف دهلي عام  "قرول باغ"ومن مث نقلت من مدينة على جار إىل منطقة 
م مت وضع حجر أساس ملبىن مدرسة يف منطقة أوكهال على 6942ويف غرة مارس 

م 6941ضفة هنر مجنا جنوب دهلي وكانت منطقة وعرة غريمعروفة بذلك الوقت ويف عام 
يونيه عام /3وبتاريخ . نقلت كافة املؤسسات التعليمية إىل املوقع حيث توجد اجلامعة اآلن

 .كجمعية" اجلامعة امللية اإلسالمية "م سجلت6949
. م منحها اجمللس األعلى للجامعات اهلندية درجة جامعة اعتبارية6915ويف عام 

وبعدئذ أنشئت العديد من الكليات واألقسام يف اجلامعة مثل كلية العلوم اإلنسانية  
ويف . ما إىل ذلكواللغات، وكلية العلوم الطبيعية، وكلية العلوم االجتماعية وكلية الرتبية و 

 .م منحت درجة جامعة مركزية6988ديسمربعام 
وللجامعة نظام تعليم ممتاز حيث متلك روضة األطفال واملدرسة االبتدائية والثانوية 

كما أهنا متلك العديد من الكليات واألقسام فهناك كافة العلوم اإلنسانية . األوىل والعليا
عية والدراسات العربية واإلسالمية وكلية التعليم والرتبية واهلندسة والتكنولوجيا والعلوم االجتما

وهناك أقسام عديدة يف كافة . كما أنشئت مؤخرا كلية طب األسنان. وكلية علوم الكمبيوتر
وشهاداهتا . الكليات وهي تتبع نظام يوجي سي وكافة كلياهتا معتمدة يف رحاب اجلامعة

املوقع و املراجعة إىل دليل اجلامعات اهلندية أوملزيد من التفاصيل يرجى . معرتف هبا دوليا
 http://www.jmi.ac.in : اإلليكرتوين للجامعة 

متخضت هذه اجلامعة عن فكرة أول رئيس :  جامعة اللغة االنكليزية واللغات األجنبية
معهد للغة اإلنكليزية يف مدينة حيدرآباد عام وأنشئ أوال /جواهرالل هنرو/ند وزراء اهل
م مت توسيع 6975ويف ابريل عام . م لتدريب معلمي اللغة اإلنكليزية يف البالد6928

وبالتايل مت اعادة تسميته  . نطاق املعهد وضمت اللغات األجنبية األخرى يف دائرة اختصاصه
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ونظرا خلدماته العالية أعطاه اجمللس ". املعهد املركزي للغة اإلنكليزية واللغات األجنبية"كـ 
 .م6974عام و يف يولي" املعهد بدرجة جامعة اعتبارية"األعلى للجامعات اهلندية درجة 

م ومت تنفيذه 5111وأقر الربملان اهلندي مادة خبصوص هذه اجلامعة يف ديسمرب 
 :هلا فرعان آخران . م حيث أصبحت هذه اجلامعة جامعة مركزية5117يف أغسطس عام 

احدمها يف مدينة لكناؤ بوالية أوتار براديش مشال اهلند وثانيهما يف مدينة شيالنغ مشال 
 .شرق اهلند

وتقدم اجلامعة ختصصات يف اللغة اإلنكليزية قصرية املدى وطويلة املدى من مرحلة 
 البكالوريوس حىت الدكتوراه وكذلك يف العديد من اللغات مثل الفرنسية والروسية والعربية وما

 .إىل ذلك
: وملزيد من التفاصيل يرجى املراجعة إىل املوقع اإلليكرتوين للجامعة

www.efluniversity.ac.in 
للجامعة . كيلومرت من مدينة منجالور/68تقع اجلامعة على مسافة : جامعة منجالور

كلية تربية، /67كليات قانون، /3قسما يف رحاب اجلامعة وكليتان ملحقتان هبا و/59
 .مؤسسة ملحقة هبا/كلية 633ستقلة، كلية م/2

وتقدم اجلامعة ختصصات أدبية، علمية، هندسة، تكنولوجيا وما إىل ذلك من 
وهذه اجلامعة من اجلامعات املرموقة يف جنوب . مستوى البكالوريوس حىت درجة الدكتوراه

حناء العامل اهلند ألهنا حتافظ على املعيار التعليمي وشهاداهتا مقبولة ومعرتف هبا يف كافة أ
 :وملزيد من التفاصيل يرجى املراجعة إىل املوقع اإلليكرتوين للجامعة. وخارجها

www.mangaloreuniversity.ac.in 
حتمل اجلامعة يف طيها سجال رائعا لتاريخ املسلمني يف البالد : جامعة علي جار اإلسالمية 

م وكانت هي أول 6827وهي ليست جبامعة بل حركة تعليمية شنها املسلمون بعد ثورة 
بإنشاء  / سر سيد أمحد خان /ويف أعقاب هذه الثورة قام . مقاومة ضد االحتالل الربيطاين

م وكانت هذه الكلية أحلقت جبامعة كولكتا مث 6872حممدية  الشرقية يف عام -كلية أجنلو
ية م وأثناء هذه الفرتة شنت محلة لرفع هذه الكل6882نقلت إىل جامعة إله آباد يف عام 

(c) www.nidaulhind.com



 دراسات عربیۃ                                                                                                                     

 

   281          Arabic Studies 
 

م  مت استبدال هذه الكلية جبامعة مركزية مبوجب مادة 6951ويف عام . إىل مستوى اجلامعة
 .وهكذا اصبحت أول جامعة للمسلمني يف البالد. اجمللس التشريعي اهلندي

حتتل جامعة علي جار اإلسالمية مكانة عالية جدا يف ما بني اجلامعات اهلندية 
وهلا مخس مدارس ثانوية وواحدة . عن أية جامعة أخرىومسامهاهتا يف البناء الوطين التقل 

الف /41وهناك أكثر من . منها للمعاقني ومدرستان ثانويتان منفصلتان للبنني والبنات
كلية تتضمن تشكيلة /65كما متلك . آالف موظف آخرين/ 1استاذا و 6311طالب و

عة للسكىن قا/68مركزا، /64مؤسسات، /2قسما، /92واسعة من الربامج التعليمية 
 .ختصصا/452وتقدم اجلامعة . سكنا للطلبة والطالبات/ داخلية / 74تتضمن 

للهندسة والتكنولوجيا، وكلية جواهرالل هنروالطبية،  Z.Hكما أن للجامعة كلية 
وكلية ضياءالدين  لطب األسنان، معهد آب ثومولوجي وفن صنع األغذية، وكلية أمجل 

ويتوجه إليها الطلبة من  . ، كلية البنات وما إىل ذلك(يالطب اإلسالم)خان للطب اليوناين 
 .كافة أحناء العامل خاصة بلدان افريقيا، غرب آسيا وجنوب شرق آسيا

وهذه جامعة سكنية اسالمية مركزية ولعلها الوحيدة حبجمها يف آسيا حيث 
 وتقع يف مدينة علي جار. الف طالب وطالبة/41يسكن يف آن واحد يف رحاهبا أكثر من 

وملزيد من التفاصيل يرجى . على بعد عدة أميال من دهلي يف والية أوتار براديش مشال اهلند
 www.amu.ac.in: املراجعة إىل املوقع اإلليكرتوين للجامعة

قامت  مجعية دكن التعليمية  :Furgusson College Puneكلية فر وسن بمدينة بونا 
م وقد 6882مبدينة بونا بوالية مهاراشرتا العديد من الكليات وأمهها كلية فرغوسن يف عام 

. حاكم بومباي بذلك الوقت (Sir James Furgusson)مسيت هذه الكلية باسم 
م من قبل وليم وردس 6882ينايرعام /5وقد مت تدشني هذه الكلية بتاريخ 

وقد زارها مهامتا غاندي . الشاعر اإلجنليزي الكبري William Words Worthورث
 .الشخصيتان الكبريتان للبالدو وجواهرالل هنر 

كلية فرغوسن تقدم خدمات تعليمية يف العلوم الطبيعية، وعلوم الكمبيوتر، 
واإلليكرتونيات، والتكنولوجيا املعلوماتية والعلوم االجتماعية واإلنسانية على مستوى 
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وملزيد . وقد جذبت الطلبة من خمتلف الدول خاصة الدول العربية. وس واملاجستريالبكالوري
 ....من التفاصيل يرجى املراجعة إىل املوقع اإلليكرتوين للكلية 

كانت كلية كرائست كلية مستقلة مث أحلقت جبامعة بنجالور اليت أنشئت : كلية كرائست
. ة بنجالور يف غضون ثالثة عقودوأصبحت أهم الكليات يف مدين. م6919عام و يف يولي

وبتاريخ . ومنح اجمللس األعلى للجامعات اهلندية درجة كلية ذات اجلودة العالية
 .م أعطاها اجمللس مرتبة جامعة اعتبارية5118عام و يولي/51

 :المدارس الهندية في ُعمان
مدرسة هندية تقدم خدمات تعليمية يف ُعمان وجدير بالذكر أن /69وهناك حن

ما وضعه اجمللس اهلندي للبحث والتدريب و املقرر الدراسي السائد يف هذه املدارس ه
 NCERT: National Council for Educational)التعليمي

Research & Training)  ومنها. التابع حلكومة اهلند املركزية: 
مدرسة مدرسة الغرباء اهلندية، مدرسة الوادي الكبري اهلندية، : مدرسة مسقط الهندية

درسيات اهلندية، مدرسة نزوى اهلندية، مدرسة صحار اهلندية، مدرسة صاللة اهلندية، 
مدرسة إبري اهلندية، مدرسة صور اهلندية،  ،مدرسة مالد اهلندية، مدرسة عربة اهلندية

مدرسة جاالن اهلندية، مدرسة رستاق اهلندية، مدرسة خصب اهلندية، مدرسة السيب 
 .اهلندية وما إىل ذلك

المؤسسات التعليمية التي أقامت فرعا لها في السلطنة وتقدم خدمات تعليمية إلى 
 :الُعمانيين

معهد برال للتكنولوجيا، الواقع يف مدينة رانتشي والية بيهار : معهد برال للتكنولوجيا
. م كمؤسسة رائدة يف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة6922وقد مت تأسيسه يف عام (. اهلند)

 :ومنها . م اصبح املعهد أول جامعة تقنية أقامت هلا مراكز خارج البالد5111 ويف عام
نتيجة للشراكة مع كلية وايل جات و املركز املمتد يف مسقط، سلطنة ُعمان ه: مركز مسقط

وقد مت . للعلوم التطبيقية، أنشئت من قبل الدكتور عمر بن عبداملنعم الزواوي يف مسقط

(c) www.nidaulhind.com



 دراسات عربیۃ                                                                                                                     

 

   283          Arabic Studies 
 

التكنولوجيا اخلاصة بعلوم األحياء، علوم اإلدارة، علوم  ،املعلوماتيةاختيار التكنولوجيا 
 .التجارة واالنسانية كأربع أقسام لتغطية تشكيلة واسعة من فرص العمل املستقبلي 

ويقع رحاب كلية واجلات يف حديقة معارف مسقط روسيل حتظى بتسهيالت 
 1.التدريس احلديثة واملعامل واملكتبة

 Oman inحسب املعلومات املنشورة يف جملة : ل في السلطنةفرع جامعة مانيبا
Focus علما أنه كانت . الصادرة يف سفارة ُعمان بنيودهلي يوجد فرع هلذه اجلامعة أيضا

 .أوال معهدا باسم معهد مانيبال للتعليم العايل مث ارتقى إىل مرتبة اجلامعة
 :وضع المقررات الدراسية  لُعمان 

 Edالُعمانية إىل ذروهتا حيث تولت وكالة –تعليمية اهلندية قد وصلت العالقات ال
Cil  حتت وزارة التعليم حلكومة اهلند مهمة وضع مقررات دراسية للمؤسسات التعليمية

الُعمانية وتوفري األساتذة  ومساعدات أخرى هبذا الصدد وقد عقد أول اجتماع لفريق العمل 
 . 2م5119يف شهر ابريل عام 

 :واألكاديمي  التبادل العلمي
قد قام العديد من األساتذة والباحثني اهلنود بزيارة إىل السلطنة خصيصا إلجراء 

تارخيها وثقافتها وحضارهتا وديانتها وأتوا ببحوث قيمة : البحوث األكادميية خبصوص ُعمان
 :واألهم منها ما يلي 

م وأعد 5111و 5116زار السلطنة عدة مرات خالل عام :  الدكتور ظهورالبارى -1
وقد انتقل . مقاالت عديدة عن ُعمان خاصة الطائفة اإلباضية ولكنها مل تنشر مقاالته بعد

 (.اللهم اغفره وادخله يف فسيح جناتك)إىل جوار رمحة ربه 

                                                             
1  Oman in Focus (page :88-90, May 2005, 3rd Edition , published by Embassy of 

Sultanate of Oman , EP 10 &11, Chandragupta Marge, Chanakyapuri , New Delhi-
110021 

2  Oman in Focus m 2009, page no. 50 
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م 5112قام بزيارة إىل السلطنة يف عام :  البروفيسور محمد اسلم اإلصالحي -2
" مسامهة اهلنود يف الشعر العريب"لقى عدة حماضرات يف ُعمان واجلدير بالذكر منها وأ
 ".العدالة يف اإلسالم"و
 :  عطاء الرحمن/الباحث  -3

ستة أشهر وأعد اطروحة و م وأقام فيها حن 5113زار السلطنة خالل عام 
ين على أبومسلم الرواحي البهال"لنيل درجة الدكتوراه حول الشاعر واألديب الُعماين 

أول  ودرجة الدكتوراه وهو وعليه منحته جامعة جواهرالل هنر " ملتقى احملافظة والتجديد
باحث هندي قام بدراسة مفصلة حول شاعر وأديب ُعماين وحىت اآلن إمنا الباحثون  
. كانوا يركزون عنايتهم على األدباء والشعراء من مصر وسورية ولبنان والعراق وغريها

 .حث يستحق التقدير والتشجيع من اجلميعفال شك يف أن البا
 :محمد طاهر/الباحث  -4

م وأعد مقاالت وحبوث قيمة حول األدب 5113زار السلطنة يف عام 
قد نشرت هذه املقالة يف " دراسة موضوعية: اإلباضية : "والثقافة والديانة وأمهها

ان واختار عنو . جريدة أردية ثالث يومية صادرة يف نيودهلي" سه روزه دعوت"
وقد م " مسامهات الشيخ عبداهلل اخلليلي يف الدراسات األدبية"رسالته للدكتوراه 

 .م5118أطروحته إىل اجلامعة وعليه منح درجة الدكتوراه عام 
قام .  بنيودهليو ، مركز الدراسات اخلليجية، جامعة جواهرالل هنر باشا.ك.البروفيسور أ -5

مركز الدراسات اخلليجية باجراء حبوث قيمة حول ُعمان وجدير بالذكر من أساتذة هذا 
باشا الذي أتى بالعديد من البحوث املوضوعية حول سلطنة ُعمان .ك.القسم الربوفيسور أ

 India andوقام بتحرير كتاب هام باسم . وتارخيها وحضارهتا وعالقتها مع اهلند
Oman جتماعية السياسية واال: العالقات الثنائيةلغة اإلنكليزية وتناول فيه وهي بال

 Gyan Sagarوالثقافية واالقتصادية بصورة مكثفة دقيقة ونشر الكتاب يف مطبع 
Publications ،Delhi  م6999-الطبعة األوىل. 

(c) www.nidaulhind.com



 دراسات عربیۃ                                                                                                                     

 

   285          Arabic Studies 
 

هذا ما ذكرت على سبيل املثال ليس على سبيل احلصر واإلحصاء وقد يكون 
وأكادمييون هنود آخرون ميكن أهنم زاروا وأتوا ببعض البحوث حول الثقافة هناك باحثون 

 .الُعمانية ومل نتوصل إليها–واألدب والعالقات اهلندية 
كما ان هناك تعاون نشط بني السلطنة وهيئة اآلثار التارخيية يف اهلند حيث زارت 

ثار الوطنية للهند يف نيودهلي وفود من هيئة اآلثار واحملفوظات الوطنية العمانية إىل هيئة اآل
وأخذت صورا من الوثائق ذات الصلة بعمان واليت يعود  5163ومارس  5164يف يونيه 

هذه كانت من أهم الزيارات العمانية للتبادل العلمي .  تارخيها إىل القرن الثامن عشر
 .والثقايف

بني سلطنة إن العالقات الثقافية والتجارية والسياسية والدينية  وخالصة القول
ُعمان واهلند قائمة منذ أقدم العصور ومتتع الشعبان بروابطهما احلضارية والثقافية على مر 
العصور ويف العصر احلديث توسعت هذه العالقات يف كافة جماالت احلياة وازدهرت 
 العالقات التجارية والسياسية ازدهارا هائال وتبلورت العالقات الثقافية والتعليمية وبلغت إىل

 .قمتها ال نظري هلا يف املاضي
 

 :المصادروالمراجع
مالمح من التاريخ الُعماين، : اخلروصي، الشيخ سليمان خلف بن حممد بن حممد، .1

سلطنة ُعمان، الطبعة الثالثة، عام  -السيب ،مكتبة الضامري للنشر والتوزيع
 .م5115

كشف الغمة تاريخ عمان املقتبس من كتاب  :األزكوي، سرحان بن سعيد العماين، .2
-الطبعة األوىل  ،روي، سلطنة عمان ،املطابع العاملية: الناشر ،اجلامع ألخبار األمة

 .م6992
مطبعة اإلمام :حتفة األعيان بسرية أهل عمان، الناشر : نورالدين الساملي، ،الساملي .3

 (.عام الطباعة غري مذكور)شارع قرقول املنشية بالقلعة مبصر  64
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الفتح املبني يف سرية السادة :  ،ن رزيق العبيداينمحيد بن حممد ب ،النخلي .4
-الطبعة الرابعة .  عمان ،مسقط ،وزارة الرتاث والثقافة: الناشر ،البوسيعيديني

 م5112
وستان اور مشرق وسطى كي جتاريت تعلقات، ندھ: الندوي، الدكتور حامداهلل،  .5

 .م6982بيورو، نيودهلي، الطبعة األوىل، مارس و مطبعة ترقي ارد
عرب وهند عهد رسالت مني، مطبعة فريد :ملباركفوري، القاضي اطهر، ا .6

 .م5113وماي ،، الطبعة األوىل661115ملتيد، نيودهلي ( برائويت )بكدبو
، الطبعة السادسة، دار احياء الرتاث العريب، مؤسسة 36:ص / 1لسان العرب ج  .7

 .التاريخ العريب، بريوت، لبنان
 ،مكتبة جودة السحار وشركاؤه ، متييز الصحابةاإلصابة يف: ابن حجر، ،العسقالين .8

 .الفجالة، مصر –شارع كامل صدقي / 4
: ،الناشر(عصر الدول واإلمارات)تاريخ األدب العريب :  ،ضيف، الدكتور شوقي .9

 .م6989داراملعارف، القاهرة مجهورية مصر العربية، عام الطباعة 
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، : الناشر ،ضحى اإلسالم: أمحد،  ،أمني .11

 م5165مجهورية مصر العربية، عام 
11. Jones، Jones and Ridout، Nicholas،: Oman، Culture and Diplomacy: 

Edinburgh University Press Ltd، 2012 
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14. Oman in Focus، May 2005، 3rd edition، published by Embassy of 
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